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“É tudo uma piada! Tudo pelo que as
pessoas lutam e dão valor não passa de uma
monstruosa e insensata anedota! Então, por
que você não vê o lado engraçado? Por que
não está rindo?”
CORINGA

Funeral sem flores

És tu bem-vindo ao funeral sem flores
Que preparamos para o podre Deus.
Ora, sem fé, com teus profanadores,
No funeral sem flores, junto aos meus.
Celebra, aqui, conosco, sem pudores,
Sobre o sentido dos irmãos plebeus,
O funeral do corpo dos valores
– O funeral sem flores –, junto aos teus.
Sem nostalgias. Ri, conviva. O erro
– O fundamento – parte neste enterro,
E nunca mais p’ra nós retornará.
Deus está morto. Agora celebremos,
Neste soneto, o funeral. Cantemos.
Abre essas asas. És liberto já!
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Regurgitando vida por aí

Na nossa carne habita a suja sorte
Da fedentina que atravessa as eras
Como se fosse cem bilhões de feras
Impondo dentes com potente porte.
Abraça e inala o cheiro podre e forte
Disseminado em todas as esferas
Das nossas vidas! Vai viver! Tempera
Todo o teu peito com o sabor da morte!
Indiferentemente, a podridão,
Lançando vermes sobre as nossas mãos,
Ergue do tempo o não que faz ferir...
Sente esse cheiro acerbo dos entulhos
De carne podre, engole teus engulhos
E regurgita vida por aí!
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Ascendente de ninguém

O sexo...
O feto...
O choro...
Um riso?!...
A guerra
Bruta travada em frágeis nove meses,
Tornando em carne aquilo que era terra,
Prova a tolice que se abraça às vezes.
Com que direito desassossegamos
A dormente matéria indefinida?
Melhor deixar crescerem mortos ramos,
Da dor ser linde
– Não gerar mais vida!
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Ao som de um blues

Eis o meu peito em versos transformado,
Ao som de um blues. Na taça o tinto vinho.
Brilham na sala as brasas e os carinhos
De outro cigarro quase assassinado.
Lá fora a chuva escorre nos caminhos,
E os ventos frios uivam tresloucados.
Tudo parece um pranto acabrunhado
Sobre as esquinas dos escusos ninhos.
Minh’alma os céus abraça, festejando
A solidão dos breus eternos. Quando
A madrugada se faz ver tão fria,
Meu sangue explode em versos de louvor,
Rende mil preitos ao que não brilhou,
Goza os sabores da melancolia.
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Olá, irmãos
Olá, convivas,
Mortos amigos
Dos tempos idos.
Olá, irmãos.
Passou-se o tempo
Tão de repente
Que a minha mente
Perde a razão.
Sinto saudades,
Mas tenho medo
De meus segredos
Vir vos falar.
Ainda vivo,
Mas estremeço;
Triste, padeço
Neste lugar.
19

Todos os homens,
Filhos da terra,
A morte encerra
Nos seus mistérios...
E eu sinto medo,
Mortos amigos
Dos tempos idos,
Dos cemitérios.
Mas quem se importa
Se no final,
Sem bem nem mal,
Tudo se vai?
A vida pulsa,
E o tempo mata
E nos maltrata
E nos desfaz.
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Mais um vulto confuso

Olá. Firmínio dos Hades é meu nome. Prazer.
Eu tenho 27 anos de idade, alguns sonetos,
666 assombrações no peito,
Um jeito
Afeito
A restos de esperanças e a esqueletos...
Meu corpo é magro; a mente, imane;
A carne, intensa...
Sou
Mais um nada entre os nadas,
Mais um poço sem fundo,
Mais um vulto confuso
Ante as coisas do mundo...
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Das lágrimas

Que são as ditas glândulas do choro?
O que é, de fato, o pranto?... Gotas quentes
No rosto rolam refulgentemente,
Mais deslumbrantes do que o brilho d’ouro!...
Olhos e prantos – cantos!... O namoro
Da vida e destas lágrimas cadentes
Dança em minh’alma e a faz mostrar os dentes,
Sob os compassos cálidos de um coro.
E assim, rolando todas pelo rosto,
Filhas do gozo e às vezes do desgosto,
As lindas correm meigas, majestosas!
O que são elas? Gotas de ilusão?
Não, meus convivas; acho que elas são
O sangue d’alma em liquefeitas rosas!
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Quando na terra a noite se levanta

Quando na terra a noite se levanta
E os ventos frios varrem vastidões,
Nos cemitérios um cadáver canta
A funda nênia das putrefações.
O canto escorre triste e sempre em vão
Na inexistência dos seus mudos ais...
E os mortos choram sob o vasto chão
– Comendo terra –, em seus lençóis finais.
A terra é vasta e arrasta os seres vivos,
Abraça e encerra nossas sacras flores;
Seu mundo, negro, amarra-nos motivos;
Seu nada, infindo, inunda-nos de horrores.

23

Devir... Amém!

Posso ouvir os ecos do passado,
Posso ouvir o som do seu sussurro
Sussurrando brados mortos, urro
Mudo pelas eras destronado.
Ante o tempo tudo é transmutado,
Tudo se veste em cinzas e esturro,
Tudo tomba ante o pujante murro
Desferido pelo infrene fado.
Tudo nasce e morre. Tudo passa
Com o fluir das águas do devir,
Que, tombando tudo, tudo cria;
Pois, de fato, é tudo e tudo abraça,
Lançando o hoje, os idos e o porvir
No caos eterno da harmonia.
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Lex Talionis
Seja dado amor aos entes que nos amam
E respeito vero a quem o preito cabe...
Seja sempre
Dado o sabre
Pelo sabre
E mui bravas chamas aos que nos inflamam!...
Justiça é justiça.
Que importa seu nome?
Vingança é justiça... Justiça é vingança,
Também.
Equilibra essa balança!... Não balança!...
Assim...
Cada tapa
Com algum tapa
Seja pago,
25

Cada estrago
Que se afogue
Noutro estrago
– Que nenhuma ofensa fique sem vingança!

26

Um câncer no pulmão direito

Um crasso câncer fez-se o bom cigarro,
Dentro do bardo, no pulmão direito.
Deu-se bem tarde p’ra se achar um jeito:
A morte estava viva em cada escarro.
Cravando a cara no negror do barro,
O bardo, aos prantos, preso sobre um leito
De sofrimento bruto, viu desfeito
O peito em sangue, dores e catarro.
Sem maldizer-se derramou seu choro,
Fez um febril soneto sobre agouro
E relembrou seus passos mui contente...
Sofrer por quê?... Na boca pôs um cano
Calibre 12 e fez o próprio crânio
Jorrar neurônios, sangue, ossos e dentes!
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Inolvidável noite

Como foi bom!... Contigo!... E que lugar!...
É-me a lembrança acesa e embevecida:
Os nossos corpos celebrando a vida,
Concatenados!... Que rememorar!
Como foi bom! Tão bom!... Não foi, querida?...
Como foi bom contigo copular,
Sem restrições de tolos, no lugar
Onde o que impera é a carne apodrecida!
Como foi bom gozar a nossa chama
Naquela estranha e improvisada cama,
Sob as estrelas mórbidas e puras!
Como foi bom, pequena grande flor,
Ante a morte verter o sol do amor,
Gozar contigo em meio às sepulturas!
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Antro de flores
Em minhas viagens pelo mundo humano,
Encontrei, fruto de velhas cegas catas,
Nas mais frias cercanias desta terra,
Um antro de flores loucas putrefatas.
Sob um céu constantemente falso e inerte,
Deglutindo da esperança a vil desdita,
As apodrecidas flores se encantavam
Com o delírio vão da crença mais maldita.
Sonhos impossíveis, mórbidos, divinos
– Das brumosas flores estreita enxovia –
Regurgitavam sempre sobre aquele antro
Despautérios sujos de misologia.
Desejos inatos – da vida alicerce –,
Pelas mentecaptas mentes rejeitados,
Tombavam, criando aquelas podres flores,
No lamaçal da fé do homem sufocados.
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Negação do viver, da terra e do corpo
Convertida em flores mortas – cretinismo
Filho da demente sacrossanta praga,
Do lixo que chamam de cristianismo.

30

In puris naturalibus

Não existe razão do Universo.
Não existe do fado um porquê.
Nem o belo nem o feio existem.
Não há bem.
Não há mal.
Não há ser.
Nem existem princípios nem fins.
Não existe unidade do mundo.
Nem o certo nem o errado existem.
A Verdade é delírio profundo.
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Rasga a mortalha!

Rasga a mortalha que te envolve! Fala!
Quebra esse breu dos reinos sepulcrais!
Rasga a mortalha e sai da funda vala!
Da funda vala agora, amigo, sai!
Rasga a mortalha, por favor! Vem cá!
Da podridão desfaz a arquitetura!
Deixa teu corpo em mim ressuscitar!
Rasga a mortalha que esses restos mura!
Rasga a mortalha e quebra o teu caixão!
Quebra o silêncio que teus sonhos cala!
Rasga a mortalha que te esconde, irmão!
Quebra o olvidar e vem viver na sala
Dos meus neurônios da recordação!
Rasga a mortalha que te envolve! Fala!
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Taurus 38

Ponho a bala no tambor...
Firmo o dedo no gatilho...
Disparo? Assassino a dor?
Mato o mundo com um só tiro?...
Treme o Taurus!... Não atiro...
Tiro o dedo do gatilho...
Tiro a bala do tambor...
Devo deglutir a dor?...
E esse abismo em meu suspiro?...
Eu atiro ou não atiro?...
Ponho a bala no tambor...
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Perpétuas catacumbas

“Em Jesus Cristo o nosso verdadeiro
Destino está”, diz a negra inscrição
No branco muro direito fronteiro
Do Cemitério São Sebastião.
Das tumbas dentro, o verme carniceiro
Decerto afirma a decomposição...
Contradizendo o dito no letreiro,
As catacumbas todas dizem: “Não!”
É bom saber que, após tantos cansaços,
A natureza nos estende os braços
De térreo nada que nos cabe bem.
Que Jesus Cristo existe nessas covas?
Num cemitério há sempre muitas provas
Do fim de fato que aos humanos vem.
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Cioraniano

Em toda vida existe um condenado;
Em todo gáudio, um gosto de tristeza...
Existe horror na nossa natureza!...
– Existe lama em tudo o que é sagrado!
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Eu sou...
Sou o sangue que tu tens nas veias!
Sou a carne, que te dá prazer!
Sou natura, que te habita! A teia
Do desejo inato sou! Viver!
Eu sou a ciência e a bruxaria!
Eu sou Baco! Sou Loki! Eu sou Pã!
Eu sou Prometeu, que é rebeldia!
Sou a fértil força anticristã!
Sou a voz profunda do genoma!
Eu sou tua vida! Sou teu brado!
Sou de cinco e quatro a bela soma!
Sou teu rumo, vivo ou sepultado!
Sou Lúcifer – a luz, o ar, o leste!
O oeste e a água – eu sou Leviatã!
Eu sou Belial – da terra o mestre!
Sou o norte e o fogo – eu sou Satã!
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Black metal

Brutas canções, mui celsas, apinhadas
De carne fresca em sangue fervilhante,
Embevecendo o gume das espadas,
Trazem do Inferno o brado retumbante!
O torvo som se espalha nas estradas
Da imane trança cósmica, rascante,
Fortalecendo as almas indomadas,
Cantando o Inferno máximo de Dante!
Arde o seiscentos e sessenta e seis,
Na glória grã da insana sensatez,
Desintegrando os mitos de Jesus!
Nessas canções malditas e infernais,
Gargalha sempre o velho Satanás,
Queimando Bíblias, a cuspir na cruz!
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A única exceção
Tudo tomba.
Num tempo infinito,
Tudo passa, é só pó.
Num piscar
Tudo morre.
Há muito isto foi dito.
Somente a morte nunca morrerá.
Sim, morrerá,
Portanto,
Essa derrota
De medo dentro do teu podre peito.
Contenta-te,
Que a morte é tua rota;
E o cemitério,
O teu lugar perfeito.
Sim, todo império
É só pó.
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Tudo morre num piscar.
Num tempo infinito,
Já disse e repito,
Somente a morte nunca morrerá.
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Lá fora
Lá fora há mares de monturos... Viste?
Há vastos bastos antros vis lá fora,
Mas aqui dentro o fogo inda persiste
– Inda persiste, muito triste embora.
Lá fora há pífias crenças infundadas
Fundamentando mundos de mentiras,
Há grãs gravosas graças desgraçadas
Gregariamente sufocando piras...
Mas aqui dentro Satanás crepita,
Inda retumba o fogo rebelado,
Feito das onze forças infinitas
Da liberdade que esquarteja o fado.
Lá fora os parvos regurgitam fezes,
Há comunhão com a sacra fedentina,
Deita-se a carne sobre mil reveses...
– A cristandade crânios contamina!
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Sociedade cega! Anomalia
Por néscia gente crente governada!...
Reina lá fora atroz misologia,
Plantando cruzes no correr da estrada!
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Quem me dera se eu pudesse
Quem me dera se eu pudesse,
Com o fervor de quem faz prece,
Beijar-te todos os dias!...
Abraçar teu corpo santo:
Prosternar profundo pranto,
Mutilar melancolias!
Quem me dera se o destino,
Brincando como um menino,
Pudesse, ó deusa querida,
Tua vida tão divina,
P’ra sempre, ó santa menina,
Colocar na minha vida!
Quem me dera o teu brilhar
Pudesse pousar no mar
Deste meu grande desgosto!
Tombaria a tal tristeza
Sufocada na beleza
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Da luz que trazes no rosto!
Quem me dera se eu pudesse,
Com o fervor de quem faz prece,
Beijar-te todos os dias!...
Abraçar teu corpo santo:
Prosternar profundo pranto,
Mutilar melancolias!
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Ex proprio jure

Desiste! Não irás me convencer
De que eu matar-me (ou não) te diz respeito.
Já que não pude decidir nascer,
Deu-me o destino a morte por direito.
Não digo que de fato há no meu ser
Um suicida. Eu digo que, insuspeito,
Tenho o direito de escolher morrer
A qualquer hora, do meu próprio jeito.
Porém, que saibam todos que me assistem,
Matar-me-ei somente ante esses casos:
Meu corpo, inerme, não render mais flores
Ou simplesmente as flores que persistem
Dentro de mim disserem: “Quebra os vasos,
Que em rúbeos cacos há também primores!”
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Hipóstase
Humana estupidez ascende à santidade.
Submissas almas tombam num delírio atroz.
A carne chora perante uma divindade
Que regurgita culpa sobre todos nós.
Grilhão da humanidade,
Cadáver da moral,
Autismo coletivo,
Inópia vil mental!
O criador dos céus e da Terra? Quem disse?
Que fatos atestam essa nociva crença?
O universo me diz que esse Deus não existe...
Deus não pode habitar numa mente que pensa.
Grilhão da humanidade,
Cadáver da moral,
Autismo coletivo,
Inópia vil mental!
45

Deus é mito mordaz
Que enfraquece o viver,
É veneno cuspido
Sobre o nobre querer.
A tal crença que ecoa
Afirmando esse Deus
É somente trapaça
Dos desejos plebeus.
Grilhão da humanidade,
Cadáver da moral,
Autismo coletivo,
Inópia vil mental!
Sou mais um dos coveiros
Sepultando Javé:
Homens livres, enfim,
Das tolices da fé.
Sou o gáudio profano
46

Que dispara vindita
Sobre o néscio desplante
Dessa crença maldita!
Grilhão da humanidade,
Cadáver da moral,
Autismo coletivo,
Inópia vil mental!
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Nos lençóis da morte

A vida é mar de rosas coloridas
A misturar-se ao grosso tosco porte
Da dor – balé de coisas construídas
Nas vivas trevas dos lençóis da morte.
O tempo avança sobre as nossas vidas...
Vem cá, menina, e abraça-me mais forte!...
Teu corpo é cura e sara essas feridas
Da minha vida, ante os anzóis da sorte.
És doce enlace, moça amada e linda!
Rosa de luz que os olhos meus fascina,
Eu bebo os sonhos que teu corpo exala.
Eu me embriago em sóis, em carne, em flores!...
Ah! se eu pudesse, ó ruiva, em teus olores
Morrer, tranquilo, ouvindo a tua fala!
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O que quero

Quero enroscar-me nos laços
Do teu mundo encantador,
Atirar-me nos teus braços,
Dos meus sonhos negra flor.
Quero unir nossos caminhos,
Desmanchar males inatos,
Banhar-me nos teus carinhos,
Desfazer os meus espinhos,
Mais bonito dentre os atos.
Quero o tudo do teu nada!
Sara a coisa corrompida,
Minha morte iluminada...
Mata a insone massa – a vida!
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Com a face rente ao chão

Deixa-me aqui debaixo dos escombros.
Deixa-me aqui com a face rente ao chão.
Talvez mais tarde as dores deste tombo
Ponham tesouros nestas magras mãos.
Deixa-me aqui sofrendo o meu fracasso.
Deixa-me aqui por mais alguns instantes.
Se eu não morrer, a força dos meus passos
Será tão forte quanto a dos gigantes.
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N = R * f p ne f l f i f c L

Quantos globos como o nosso
A Via Láctea cuspiu
No palco dos seus trezentos
Bilhões de sóis? Quantos mil?
Quantos astros como a Terra
Converteram-se em matrizes
De pensante vida, em ventres
D’almas, Drake? O que me dizes?
Novecentos mil talvez
Tenham civilizações...
Ou somente quatro... Três?
Quantos mundos guardam mentes
– Guardam sonhos, ilusões,
Dores, flores e correntes?
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No compasso da agonia

Da intrínseca desgraça os gládios grossos
A carne esfolam! Rasgam-me, sem dó,
Sanguíneos gritos! Desnudando o pó,
Tosco machado me tritura os ossos!
Deglute a vida os pífios pregos vossos,
Forças do cosmos!... Este mundo só
Tem p’ra consolo a morte!... É bem melhor
Dar-me de vez a esses infindos fossos...
Mas inda é cedo... A dor que veste as vidas,
Cobrindo a carne com cem mil feridas,
Dá certo gozo aos homens. Que ironia!
Se por acaso a dor – ou mesmo o tédio –
Não mais achar no mundo o seu remédio,
Eu findarei com um tiro esta agonia!
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Inda é!
Inda nos é necessário profanar!
Inda é!
Inda nos é necessário blasfemar
A fé!
Inda nos é necessário esquartejar
Os mitos!
Inda nos é necessário ir aos sabás
Malditos!
Inda nos é necessário destroçar
A crença!
Inda nos é necessário a intitular
Doença!
Inda nos é necessário vomitar
Encantos!
Inda nos é necessário defecar
Nos santos!
53

Inda nos é necessário blasfemar
A fé!
Inda nos é necessário profanar!
Inda é!
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... desmanchou-se em mil negrumes!
Findou-se o tempo em que me dei certezas.
Findou-se o tempo em que inventei meus numes.
Foram-se os fins, os fatos, a Verdade...
O mundo desmanchou-se em mil negrumes!
Vi que a existência não possui sentido,
Que o fundamento é mal fundamentado;
Vi que a razão não passa de um delírio...
Não vejo mais motivos para o fado!
A ontologia fez-se toda em cacos,
Fez-se em mentira o “verdadeiro mundo”.
Tudo, por fim, findou-se no vazio:
Quedou-se o todo em poço mui profundo!
Depois da náusea de um primeiro instante,
Depois da angústia que lacera o peito,
Vi que também motivos eu não tinha
Para chorar delírio já desfeito.
55

Eu, vendo abismos deglutindo abismos,
Vi que não mais o nada incomodava.
Lancei-me, assim, nos braços da Mãe Terra:
Eu disse sim p’ra vida, que eu negava!
A ontologia fez-se toda em cacos,
Fez-se em mentira o “verdadeiro mundo”.
Tudo, por fim, findou-se no vazio:
Quedou-se o todo em poço mui profundo!
Nas trevas ocas do devir que sou,
Na afirmação da vida como dada,
Agora afeito às coisas (vãs) do mundo,
Eu encarno, sorrindo, a presença do nada!
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Soma sema

Sou soma sema... Soma sema, sim!
Todos nós somos sema. É fácil ver:
No corpo há vida; e nesta vida, um quê
Do suprassumo de meu próprio fim.
Quando se acende um lume, esse acender
Arrasta em si seu termo certo, assim
Como esta vida arrasta a morte em mim,
No corpo, a tumba – tumba do meu ser.
Mas marcas nós deixamos quando andamos,
Pois esse sema é fato, é rastro – emblema
Dos corpos nossos no correr dos anos.
Que fique então marcada em meus poemas
A vida-morte deste ser humano,
Meu corpo-tumba-rastro – soma sema!
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Nove Peles

Os crentes dizem qu’és o ser mais reles
Dentre os mais reles seres do Universo.
Mas,
Satanás,
És disso tudo inverso.
És inverso do anverso, Nove Peles.
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O vazio da existência

Fundamento do sentido
Do valor instituído
Sem sentido se sustenta.
Do nada nosso o vazio,
Colossal e muito frio,
Na existência se apresenta.
Não, eu não garanto nada,
Pois o mundo, que nos fada,
Torna em cinzas as certezas.
Sei que o solo – firme e forte?! –
Da Verdade nega a morte,
Falseando a natureza.
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Em frente ao cemitério

São três da madrugada. Estou sentado
Na frente do portão do cemitério.
Cigarro sempre aceso. Inda lacrado,
Mais um Montilla aguarda-me. Coitado!
Eu penso asneiras... Penso assunto sério...
Penso nas sombras mortas do passado...
Dou mais um trago... Ó Lua, e esse mistério
Que em pó converte todo o humano império?!
Tento cardar, debalde, a negra trança
Que o fado, infrene, sobre todos lança...
Tudo p’ra mim se mostra estrada louca!...
O cemitério talvez seja a prova
De que o absurdo sempre se renova
Com escancarada e assustadora boca.
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Refulgência negra
Nos vezos do meu ver,
Às vezes,
Vive,
Linda e mui torva,
A sombra, a calmaria
– De morte vulto refulgente –,
Livre
Das sogas vãs do vão volver dos dias.
“A vida é tola!”, diz-me a sombra,
O vulto
De morte autoaplicada.
“Que escureça!
Desmancha-te no nada infindo oculto
Com um decidido tiro na cabeça!”
Assim,
Às vezes,
Esse vulto vem,
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Sempre sorrindo,
Solto,
Sem trapaça...
Assim,
Às vezes,
Quero ser ninguém!...
Assim,
Às vezes,
A razão me laça!
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A dança das dores do mundo
Quanto pus na chaga aberta!
Quanto sangue neste chão!
A esperança nunca acerta?!
Vejo os homens como são...
Vasto circo dos horrores
Nosso andar se mostra ser,
Fossa funda vã de dores
Nas estradas a feder!
O mundo já tem desgraças,
Já tem p’ra carne seus dentes,
Mas, mesmo assim, nossa raça
Crava mais dentes na gente!
E assim dançamos a dança
Das dores todas do mundo,
Enchendo o mar da matança,
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Dentro de um poço sem fundo!
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Em prol das liberdades

Filho das vastas fundas rebeldias,
Da obediência profanando os véus,
Passo eu mui quente pelas terras frias,
A derramar-me sob os vastos céus!
Filho das noites, genitor de dias,
Cantor de altivos faustos sóis griséus,
Da estupidez sangrando as felonias,
Todos os chefes eu declaro réus!
Das asas livres defensor, eu luto
Contra o direito dado às potestades!
Pespego eu nelas meu desprezo! Astuto,
Rejeito o linde! Em prol das liberdades,
Constantemente encarno um brado bruto,
Desacatando as vis autoridades!
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Übermensch

Vi
O sangue seco e demente
De Deus definhando
Por todo o chão
– O desasseio
Vermelho
Do ventre de vezos
Velhos e vis.
Vi
Um niilismo
Ingente, imponente,
Potente, inclemente
E crescente
– Negro horizonte
Fausto, de vastos
Territórios
Vários viris!...
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A ascensão de um novo humano,
Livre do lixo que berra
Nas leis antinaturais,
Faz-se fato sobre a terra!...
O indivíduo soberano,
Que percorre os altos cumes
Da vontade de potência,
Da existência é o vero lume!...
Homem das sábias solitudes,
Corpo que encarna a carne sã,
Homem sem Deus, egoteísta,
Mutilador da fé cristã!...
Além,
Muito além
Do bem;
Bem longe, além do mal!
Além,
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Muito além,
Além
Da infundada moral!
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Abléptico de Cristo

Dizes que eu digo coisas que te deixam triste
E ressentido. Tentas me calar? Resisto.
A voz é livre! Ouviste,
Abléptico de Cristo?!
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Infeliz das Três Porteiras
Eis a pequena história verdadeira
Do peregrino e pobre Pedro Berno,
Chamado de Infeliz das Três Porteiras
– Infeliz das Três Porteiras do Inferno.
O nascimento deu-lhe o tolo fado
De ter um corpo alicerçado em dores,
De ser mais um dos entes condenados
Ao mecanismo estranho dos horrores.
P´ra Berno a vida foi somente breu,
Somente bulha e brenha e bordoada.
Comeu bem pouco, e o pouco que comeu
Beirava sempre as margens do no-nada.
O que o manteve a persistir na vida,
Senão o instinto de sobrevivência,
Catar prazeres, poucas e perdidas
Migalhas vãs das grãs e vãs carências?
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Voltou, por fim, à eterna escuridão
De onde saíra desde o nascimento:
Morreu, sozinho, vendo o rumo vão
Dos passos seus, sangrando o sofrimento.
Nascer, viver e então ter que morrer
São certamente aquelas três porteiras
– Três tapas tristes, tapas sem porquê,
Filhos da estranha trama das besteiras!
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Amor fati

Já cansei dessas vozes malditas
Prometendo outros mundos (sem dores).
Esperança é tesouro de tolos,
Filme pobre com chulos atores.
Já cansei das promessas sem base,
Dessas crenças sem fatos da fé...
Encaremos e amemos a vida,
Na incerteza das dores, de pé!
Desejemos as regras do mundo,
Abracemos as leis naturais,
Pois querer outra coisa é tolice
– É tolice exaltar ideais!
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Eternamente prestes a sorrir

As catacumbas são da paz o ser...
Em vão vivemos... Vejo os mortos... Digo
Que o cemitério livra do castigo
Horripilante visto no viver.
Angústia e náusea a carne traz consigo,
‘Pesar de haver também certo prazer...
Mas dopamina não transborda... Um quê
De fel se mostra em tudo o que persigo.
Felicidade é mito por aqui...
Resta a esperança desesperançada,
Eternamente prestes a sorrir...
Eis a verdade dada, desnudada:
Viver consiste apenas em fingir
Que vale a pena o que não vale nada.
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Entre o Lírio e o Martírio

Eu pedi gozos fundos ao Lírio.
Mui sincero, ele disse-me: “Não”.
Meu desejo apanhou. Só Martírio
Nesse instante se fez meu irmão.
Era frígida a noite. Um caixão,
Produzido por negro delírio,
Desmanchava-se em gritos de não.
Ante as portas malditas do Empíreo,
Muito triste, acendi mais um fumo
E outro copo de vinho tomei.
Ao meu lado, Martírio, sem rumo,
Delirava, sem Lírio, de vez.
Parecia que quilos de chumbo
Maltratavam minh’alma. Sangrei.
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Por trás das tumbas da cidade

A noite é funda. Abundam gotas frias
De uma tonitruante tempestade.
A pé, recitando umas poesias,
Passo eu por trás das tumbas da cidade.
Quantos trovões!... Na estrada há ventanias,
Poças enormes, lodo, liberdade...
Nas catacumbas há filosofias...
O cemitério diz que é sempre tarde...
Mas, mesmo tarde, eu acho cedo ainda...
Quantos fantasmas nesta noite linda!
Quantos encantos nesta lama rasa!
E quantos sapos cantam! Quantos grilos!
E essa leveza de bilhões de quilos?!...
Quantos fascínios no voltar p’ra casa!
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In memoriam

Quando este corpo converter-se em pó,
Voltando ao nada de onde um dia veio,
A cruz não ponhas sobre a tumba (enleio)
Do teu Firmínio. Assim será melhor.
Afasta a cruz de mim. Desfaz o nó
De imposição cristã, pois eu não creio...
Sei que tu sabes que é bem torto e feio
Fazer de um morto um crente por ter dó.
E se o pedido meu não se cumprir,
Peço ao conviva que me for leal
P’ra recitar meus versos por ali,
Ao vinho dar-se e dar-me no final
Grande presente, em prol do que eu vivi,
Quebrando a cruz com um golpe colossal!
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A marcha dos filhos de Ares

Fazer defuntos, vãs carnificinas...
É grande a dor... A carne se estraçalha...
E fede muito: a Mãe das Fedentinas
Regurgitou nos campos de batalha.
Império só das obras assassinas,
Que queima e cresce, à guisa de fornalha,
Espalha infernos nas humanas sinas
E lança a morte sobre a carne falha.
Abalroar de grãs ordens guerreiras,
Tonitruante, evola-se da terra
Da algaravia insana das trincheiras.
O pandemônio canta, explode e berra
No desvelar da marcha das sujeiras
Fundamentadas no negror da guerra!
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Um tiro só

Um tiro só, no crânio, é-me atraente:
Tombar, de chofre, como um tronco bambo;
Partir, p’ra sempre, feito um vão molambo
Tinto de sangue, langue, molemente.
Um tiro só, na boca. Um só. Somente
Um tiro, eterno e trágico. Eu me cambo
Para um porvir que já me lambe... E o lambo...
Refulgirás, ó tiro intransigente?
Um tiro apenas, p’ra cumprir o plano
Por mim pensado. Um belo tiro ufano,
Para lustrar meus imos sentimentos.
Um tiro apenas, no meu crânio, eu quero,
Para encerrar-me com o sanguíneo esmero
Do suicídio que há nos meus intentos.
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